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Pašvaldību izdevumi – kas tālāk?

• Saeimas komisija, Saeimas un KM darba 
grupas, grozījumi likumā

• Vadlīnijas 

• Reģistrācija (izmaiņas likumā)

• Divvalodība (videokonferences)

• Datu aizsardzība, jaunā regula 
(videokonferences)



1. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā

redakcijā:

“14.1 pants. Pašvaldība ir tiesīga izdot

informatīvu izdevumu – periodisku

iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā

informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma

6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī

publicē šajā likumā un citos normatīvajos

aktos noteikto informāciju. Šā panta

noteikumi attiecas arī uz informatīvā

izdevuma pārpublicēšanu elektroniskā veidā.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā

pantā minēto informāciju, un tas ir pieejams

bez maksas.

Informatīvā izdevuma izdošanas biežumu 

nosaka pašvaldības dome, pieņemot saistošos 

noteikumus. Šis ierobežojums neattiecas uz 

informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē 

tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos 

tiesību aktus un to skaidrojumus.”

Uz komisijas sēdi piedāvātā redakcija Komisijas sēdē atbalstītā redakcija

1. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā

redakcijā:

“14.1 pants. Pašvaldība ir tiesīga izdot

informatīvu izdevumu – periodisku

iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā

informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma

6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī

publicē šajā likumā un citos normatīvajos

aktos noteikto informāciju. Šā panta

noteikumi attiecas arī uz informatīvā

izdevuma pārpublicēšanu elektroniskā

veidā.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā

pantā minēto informāciju, un tas ir pieejams

bez maksas.

Informatīvā izdevuma izdošanas biežums 

– ne biežāk, kā reizi mēnesī. Šis 

ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem 

izdevumiem, kuros publicē tikai 

pašvaldības un tās institūciju pieņemtos 

tiesību aktus un to skaidrojumus.”



Mājaslapas
Grozījumi MK noteikumos Nr.171 «Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā»

• 2018. gada 23.septembris – jābūt apstiprinātiem noteikumiem 

• Vadlīnijas

• Laika grafiks (līdz pat 2021. gadam)

• Iestāžu darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā un 
vadlīniju sagatavošana 

• Sākumlapā informācija par iestādes pakalpojumiem vai 
informācija par iestādes darbību mērķauditoriju vajadzībām 
atbilstošā formā un norādes uz citām satura sadaļām

• Plaša kontaktinformācija, saziņas kanāli

• Tīmekļvietnes pieejamība mobilajās ierīcēs

No VARAM prezentācijas



• Viegla valoda 

• Titrēti video ar aprakstu

• Ja publicē veidlapas, tad elektroniski aizpildāmas

• Plānota divpakāpju uzraudzība: iestādes pašas veic savu 
tīmekļvietņu izvērtējumu, savukārt VARAM veic 
virsuzraudzību

• Vienu reizi gadā iestādes veic savu tīmekļvietņu 
piekļūstamības izvērtēšanu 

• Līdz 2020.gadam VK izstrādās vienoto valsts pārvaldes 
tīmekļvietņu platformu (valsts iestāžu un pašvaldību 
tīmekļvietnēm)

No VARAM prezentācijas



Videokonferences
www.lps.lv – sadaļa Tiešraides/Videoarhīvs 

• Ar Valsts datu inspekcijas piedalīšanos 
Videokonference par personas datu aizsardzības jautājumiem (pirmā daļa)

Videokonference par personas datu aizsardzības jautājumiem (otrā daļa)

Videokonference par personas datu aizsardzības jautājumiem (trešā daļa)

• Ar VARAM piedalīšanos
Videokonference par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā”

• Ar Valsts valodas centra piedalīšanos
Videokonference "Publiskā informācija pilsētās un novados" ar Valsts 

valodas centra pārstāvju piedalīšanos

Videokonference par Valsts valodas likuma piemērošanu mūsu ikdienā

http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/133-videokonference-par-personu-datu-aizsardzibas-jautajumiem-pirma-dala
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/135-videokonference-par-personas-datu-aizsardzibas-jautajumiem-otra-dala
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/141-videokonference-par-personas-datu-aizsardzibas-jautajumiem-tresa-dala-dala
Videokonference par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/163-videokonference-publiska-informacija-pilsetas-un-novados-ar-valsts-valodas-centra-parstavju-piedalisanos
http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/148-videokonference-par-valsts-valodas-likuma-piemerosanu-musu-ikdiena


Paldies, jūs bijāt pacietīgi klausītāji

@lps_lv   @LPSBrux

@PasvaldibuSavieniba

Latvijas Pasvaldibu savieniba


